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T.C.

HARRAN UT'IirrNNSirNSi MI$TTNUI VE UYGULAMA HASTANES.

conUNrti angivr,unm vo ir,nrigill sisrrlri GACs) yAZrLrMr vE
DoNANTMLART:o ay sirnrr,i nizlrnr ar,rur

rnxNix ganrNalrnsi

cinis

Bu teknik $artname; Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi ve balrr birimler igin
36 (otuzaltr) Ay siire ile kiralanacak olan PACS (Goriintii Arqivleme ve iletigim Sistemi -picture
Archiving and Communication Systems-), Mamografi ig istasyonu, Ortopedik uygulamalar yazr,mr,
PACS Yazrlmrna Entegre ileri dizey analiz yazrLmlan ve gereken donanrmlar ile sistemlerinin
teknik destek ve yazlhm ijzelliklerini, Eski PACS sisteminde bulunan tetkiklerin yeni pACS sistemine
aklanmrnr konu altr. Sistemden maksat; Harran Universitesi Araqtrrma ve Uygulama
Hastanesinde gergekleqtirilen tanr, operasyon iincesi pranrama ga,gmaran ve bu ga,qmararrn ig
akrglartntn daha verimli bir gekilde elektronik ortamda yaprlabilmesini sallayacak teknolojik alt
yaprlarrn kurulmasrdrr.

Teklif edilen, PACS ve buna entegre ortopedik uyguramalar yazrhmr ile mevcut HByS yazrlmmrn
HL7 standardrnda entegrasyonu igin ytiklenici firma sistemlerin birlikte gahqabilirli[i igin gerekli olan
entegrasyon gahgmalarrnt koordinasyon iginde yapacaktrr, bu gahgma igin mevcut olan tIByS iireticisi
ile gerekli her ttirlii gdriiqmeler ve istemler hastane idaresinin tizerinden gergeklegecektir. Bu
gahgmalar srrasrnda, mevcut olan HBYS yazrhmrnr temin eden firma ile yiiklenicinin sorumlu luklarrnr
yerine getirmesi konusunda Hastanemiz belirleyici ve hakem role sahip olacaktr.
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1 ,2.

1 .3.

l.
1,1. verimliligin saIlanabilmesi igin trbbi giiriintiilerin merkezi veri tabanlndan ttjm kullanrcrla,n

bilgisayarlarrna aktarrhp gciriintiilenme hrzrnrn(gok kesitli BT gdri.int erinde bir incelemede
5000 kesit olmasr harinde de gegerli ormak iizere) hastane igerisinde en fazra 3 saniye ormasr
ve sistemin ayakta karma siiresinin ayhk garrSma zamam; (7 g.,n / 24 saattemelinde) griz
6,niine alrndrlrnda ; Yio 99.9 i)zerinde olacaktr.

Bu fartname ile y,karrda tanrmlanan gergevede Harran Universitesi Ara$trma ve Uygulama
Hastanesi balh birimrerinde ve Radyoloji Klinili'nde iiretilen trbbi gdriintiileri ve raporlarr
uluslararasr standartlarda argivrenmesi, gdriintiilere hastane igerisinden ve drga.srndan
elektronik ortamda erigimi sallanacaktrr.

Ayrrca hastanemizde bulunan DICOM olmayan ama medikal anlamda dnem taglyan ( JPEG,
PDF ve Video) gdriintiirerinin de pACS'da argivrenebilmesi igin gereken yazrrrmlar
saflanmahdrr (6m: Endoskopi videosu, Dermatolofiun Qektigi Resim gibi), bu iglemin
yaprlabilmesi igin lisans gerekiyorsa aynr anda en az 50 kullanrcr lisansr tekrife dahil
edilmelidir.

1.4. Teklif edilecek pACS sistemlerinin UBB kaydt olmahdrr.

1'5' ihaleye katrlacak firmalar hastanemizde kullanrlmakta olan Hastane Bilgi ydnetim Sistemini
(HBYS) yerinde inceleyerek HByS igerisinde ku anrlmakta oran RBS modiiliinii
kullanabileceklerdir. Mevcut HBYS ile yiiklenici firmanrn teklif edece$i pACS tam bir uyum
iginde gahgacaktrr. yiiklenici firma yapaca[r entegrasyon igin mevcut FIByS firmasrna higbir
gekilde odeme yapmayacaktrr. Bu Entegrasyonda hastane idaresi belirleyici ve hakem roliinde
olacaktrr. Hastanemizde kullanrlmakta otan RBS modiiliinii kullanmak istemeyen firmalar
madde 2-2'de belirtiren <izellikreri kargrlamak koquluyla kendi RBS yazrhmla.nr
kullanabilirler

1'6' Hastanemizde bulunan ttim DICOM 3.0 cihazlar, ve srizlegme sliresince yeni alnacak tiim
DICOM 3.0 (Dicom Store SCU, Dicom MwL scu) Ul,umlu cihazrar sisteme enregre

edilecektir.

1.7. ihaleyi kazanan firma hastanede mevcut bulunan HByS,nin, teklif edilecek pACS ile HL7
standardrnda tam entegrasyonunu sallamakla yiikiimli.idiir.

1.8. ihaleyi kazanan firmalar Teklif ettikleri yazrhm dzelliklerini gdstermek igin DEMO,ya davet

edileceklerdir. DEMo da teknik gartnamede yazan dzellikleri gristeremeyen firmalar
de[erlendirme drSr brrakrlacaklardrr.

1.9. istekli, teklif ettiEi tiim yazrlmlan satmaya yetkili oldupuna dair iiretici veya yetkili
dalrtrcrsrndan aldr!r belgeyi dosyastna ekleyecektir.

1.10' istekli, teknik gartnamenin tiim maddelerine aynnth cevap verecektir, aylca fartnamede
belirtilen teknik dzellikleri sa[ladr[rnr gristeren iiriin broqiir ve dokiimanlal verilecektir.
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1'11' Teklif edilen PACS yaztltmt ve Donanrmlan 36 (otuzalh) Ay siire ile kiralanacak ve s6zlegme
stiresi sonunda teklifedilen ttim yazrhmlar (Lisanslan ile birlikte) ve donanrmlar kurumunruza
hibe edilecektir.

1'12' Teklif edilen PACS yazrltmt ve donanrmlarryla birlikte Radyoloji Rapor odasr ve Sistem odasr
diizenlemeleri firma tarafindan hastanenin isteEine gdre iicretsiz orarak yeniden

diizenlenecektir.

1'13' Hizmet kapsamtnda kullanrlan ttim yazrhmlann lisans belgeleri sdzlegme sonrasl hastancye

teslim edilecektir

2. PACS GENEL TANIMI :

2.1, Teklifverecek olan firma, kurulu bulunan HByS'yi yerinde incereyebilecek, kuraca$r pACS

ile uyum safilayacak yaztltmt olugturacak, sistemlerin uyumlu gahgabilmesi igin gerekli olan

ara yiizleri sa$layacaktr.

2.2, Firmalar, mevcut HBYS yazrhmr igerisinde bulunan RBS modiitiinii en az agaf,rdaki qartlal
saflamak kogulu ile kullanabilir ve tIByS-PACS entegrasyonu yapabilirler.

o FIBYS ve PACS HL7 standartlannda Entegre olmalrdr.

o FIBYS ile PACS Arasrnda URL entegrasyonu yaprrmahdrr.( Hasta Tetkikine Tek

Trktama ile PACS Ekanrnda Hastanrn Tetkikine dolrudan ulagma)

r IIBYS igerinde bulunan STATU'ler ile pACS statiileri HL7 Mesajla, ile senkonize

olmahdrr. ( Yeni Qekildi, Dikte Edildi, Raporlandr, Tamam, v.b.)

o seketerler aracrhfir ile yazrlan onaylanmamrg rapor]ar pACS ekranrnda g<iriiliip pACS

ekranrnda onaylanabilmelidir.

. HBYS igerisinde Randew verilen hastalar Qekim apamasrna geldi$inde pACS

yazrLmr veya PACS sisteminde bulunan yazrhm (RIS vb.) tarafrndan Dicom Modality

Worklist entegrasyonu yaprlmrg cihazlara iq listesi olarak gdnderilmelidir.

o istenen istatistiksel raporlar HBYS igindeki RBS modiiliinde veya PACS tarafrnda

hazrrlanabilmelidir.

IIBYS tarafindan olugturulmug hasta bilgileri HL7 Mesajlarr ile (isim, soyadr, yag, protokol

no, T.C Kimlik No, ICD-10 Tanr Kodu, telefon no, SUT hizmet kodu, kayrtta aynca girilen

benzeri diger tUm bilgiler) PACS yazrhmr tarafrndan ahnabilmelidir.

DICOM 3.0 (Dicom Store SCU, Dicom MWL SCU) iletiqim alt yaprsrna ve lisansrna sahip

tiim modalitelerin PACS'a baglantlsl ihaleyi kazanan firma ve cihaz miihendislerinin

ortaklaga gahgmasryla saglanacak ve PACS tiim modaliteler ile birlikte bir biitiin olarak

gahgacakhr.
c0niiilic,

.Hast

2.3.

2.4.
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2.5. Kurulacak tiim sistemlerdeki DICOM 3.0 uyumluru$u, en az agaprda risterenen fonksiyonla,
kapsayacak, ytiklenici firma getirece$i tiim iiriinlere ait (pACS, argiv yazrhmr, web dalrtrm
g<iriintiileme yazrhmlarr) DrcoM 3.0 uy.mluluk deklarasyonrarmr ayrr ayrr (confbrmance
statement) teklif ekinde verecektir. Bu uy,mruruk ve tam bir entegrasyon lirma tarafrndan
sa!lanacaktrr.

DICOM Storage SCp, SCU

DICOM Query / Retrieve SCp, SCU

DICOM Print SCU

DICOM Storage Commitment

DICOM Worklist

2'6' Hastane iginden veya dtgtndan kurulu bulunan bilgisayar ekranlarrnda pACS bilgisine erigim
sunulacaktrr, bu amagla web tabanh giirtntti dalrtrm sistemi igin kurulu olan a!
kullanrlacaktrr.

2'7 ' Yiiklenici firma gartname do$rultusunda ig takvimi hazrrlayacaktrr. Kurulum/yiikleme ve
igletmeye alma planml aylntrL olarak teklifi ile beraber sunacakt[. Kurulum iglemleri,
Hastane Ydnetiminin, yiiklenici firmaya ige baglanrlmasr yazrsrnda belirtilen giinden itibaren
en ge9 90 (doksan) giin igerisinde bitiritmelidir.

2'8' Yiiklenici firma tarafindan kurulan sistemlerin (RBS/PACS) gahgmasr igin gerekli her tiirlii
PACS yazrhmlan yilklenici firma tarafrndan karqrlanacaktrr.

2.9. Sistem, ayrr ayn kullanrcrlafln ve tiim sistemin lisanslarr bulunacak, Iisanslar yiiklenici firma
tarafindan sallanacaktr. Sistemde geriye dtiniik yaprlacak hasta gahgmasr ve depolamasr igin

herhangi bir lisans srnrlamasr olmayacaktlr ve ticret talep edilmeyecektir.

2,10. PACS, sisteme erigmeleri veya sistem kaynaklarmr ve verileri de[igtirmeleri amactyla her bir
kullantcrya ve kullanrcr grubuna farklt erigim ayncalrlr atayan (sorumlular tarafrndan

yetkilendirilen) bir erigim kontrol mekanizmasrnr destekleyecektir. Bu tiir iglevlerin drnekleri

a$altdaki gibidir ve Hastane Ydnetiminin iste[i do[rultusunda daha fark| iglevler ilave

edilebilir:

Sadece Onayh imajlann gdriinttilenmesi

Onaylanmamrg raporlarn sadece radyoloji tarafinda g6ri.ilebilmesi

imajlarrn yazdrnlmasr

Sistem veritabanrnrn (ig listeleri vs.) gegici olarak sorgulanmasr

Tetkiklerin argivlenmesi

Tetkiklerin kalite kontrolti

imajlann ve tetkiklerin durumunun defiiqtirilmesi
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Tetkiklerin gciriintiilenme niteliklerinin degittirilmesi

Raporlann onaylanmasr

Akademik ve kiqisel dosyalann oluqturulmasr, de$igtirilmesi veya silinmesi
istatistiksel bilgilerin gtirtlmesi

2'11' PACS - HBYS birbiri ile senkronizasyonun sa[lanmasr ve sistem genelindeki ig listelerinin
desteklenmesi amacr igin zorunlu olan biitiin degi$ikliklerini gergeklegtirebilecektir. Rapor
ve gdrtntiiler igin ay.r ayrr arama iglemi yaprlmayacaktrr.

2'12' PACS, gdriintiilerin hastane dtparrsrndan web tabanh olarak g<iriintiitenmesine olanak
sa[layacaktrr.

2.13. Trbbi cihazlara verilen randevular iptal edildiginde veya degi$tirildiEinde pACS'da oluqan ig

listesinde hata olugmayacaktlr ve aynl zamanda ig ristesi de giince enecektir. HByS,de
olugturulan randevu iglemleri ve defiiqiklikleri pACS sistemine aktarrrab ecektir.

2'14' web Gdrtntti Da[rtrm yazrhmr, erigim krsrtrama, yetkilendirme gibi mekanizma ve SSL
(Secure Socket Layer) giivenlik uygulamasrnr destekleyecektir.

z'15' Sistem kullanrcr girigleri, kullanrct ismi ve gifre ile yetki seviyeli olacak ve kullanrcrlar
isterlerse sistem yiineticisi tarafrndan verilen gifreleri sisteme girig ekanndan kendileri
deIigtirebileceklerdir.

z'16' PACS sistemi gevrimigi (online) gahqarak tiim ar$iv [zerindeki gririintiilere tiim iq

istasyonlan i.izerinde anrnda ulagrtabilir olacaktrr.

2.17. istekli teklif etti[i PACS yazrhmmm, Trbbi cihaz ydnetmeli[i kapsamrnda hangi srmfa
girdigin i beyan edecektir.

3. PACS YAZILIMI GENEL OZELLiKLERi

PACS sistemi ile ilgili genel tizellikler aqa[rdaki gibi olacaktrr.

sistem, bir ya da birden gok sunucuyla gahgabilmelidir. Arrca sistemde krsa d<inem depolama

ve uzun drinem arqivleme olmahdrr. Argivlenen (Srkrgtrnlan) tetkiklere anrnda

u lagrlabilmelidir. Argivden alma, unzip gibi iglem yapan sistemler kesinlikle kabul

edilmeyecektir.

Sistemden kullanrcrla,n yaptlgr gah$malar, izlenebitmelidir ve sistemde e[er bir hata

olugtuysa bunu da sistem kendi iginde bir dosyada (Log) tutmahdrr.

Kullanrct hesaplan, merkezi bir sunucudan yonetilmelidir ve kullanrcrlar hastanedeki rollerine

g0re sisteme girig imi verilrnelidir.

Kullanrcr rollerine, zaman aqrmr konulabilmelidir (time session).

3.1

1'

3.3

3.4
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3'5 Sistem, veritabanrna hasta, tetkik ve istek derecesine grire konfigiire edileb ir birgirer
konulabilmesine izin vermelidir.

3.6

3.7

Sistem, otomatik olarak gdriintiileri uzun ddnem argivlemeye aktarabilmelidir.
Sistem, otomatik arqivlemeye ek olarak, bir ya da birden fazla tetkiki kullanrcr rarafindan
manuel olarak da arpivleme yaprlabilme dzelli[ine sahip olmahdrr.

3'8 Goriintii ygtnlartnt cihazdan altrken sistem bunlarr srralayabilmelidir ve sistem aynr anda
birden fazla cihazdan gelen gdriintiileri alabilmelidir.

3'9 sistem, web-tabanh ydnetim araglartnt ve ig paylagrml kiimeleme anlayrgrnr desteklemelidir.
3,10 Gdriintiiler,srkrqtrrlmrgolarakmuhafazaedilebilmelidir.

3'11 PACS sisteminde yaprlacak olan yazrlm giincellemeleri dzel bir database de tutulmah ve bir
merkezden yaprlmarrdrr. probrem olmasr durumunda istenildiginde pACS ig istasyonu
yazrhmr gtincellemeleri eski versiyona geri ahnabilmelidir.

3'12 PACS sisteminde yaprlan giincellemeler, Click once teknolojisi ile kullanrcr bilgisayarlarrna
otomatik olarak kurulabilmetidir.

3'13 Sistem yrineticisi, ku anrcrla.n sistem'e girdiklerini ve sistemde neler yaptlElnr ,,log-

file"'larrndan izreyebirmelidir ancak bu girig dosyalan (log-files) bir stire sonra dolacagrndan,

bu dosyalan sistem bagka bir media, ya konfigiire ederek aktarabilmelidir.

3'14 Teklif edilecek sistem DICOM 3.0 uytmlululu olan sistemlerden gelen her tiirlii veriyi a1p
g<inderebilmelidir.

3.15 Sistem, ytiksek eriqilebilirlik anlayrqrnr destekleyebilmelidir.

3.16 sistemlerin hangi firmalardan segilir ise segilsin, DICOM 3.0 (Dicom Store SCU, Dicom

MWL SCU) uyumlu olmalal kaydr ile sorunsuz olarak entege edilebileceklerin i. firmalar
taahhiit etmelidir.

3,17 PACS sisterri, geligmig bir arama ydntemine sahip olmahdrr. Sistem, gelipmiq arama araglarr

ile istenilen hasta, tetkik ve benzeri sonuglara kolayhkla ulagabilmelidir ve bu kiterleri goklu

kriterler olarak da segebilmelidirler. ( om: organ Adr Beyin ve Modatiry MR olanlar gibi )
3'18 i9 istasyonlan, gtivenli giriqini desteklemelidir. Ornelin, elle (manuel) olarak kullanrcr ve gifre

adrnrn girilmesi, parmak okuma cihazr, slip, v.b

3.19 Sistem, diler iiretici firmalartn iiretimi olan ve bagka hastanelerde kurulmug olan PACS' larla

intemet ijzerinden iletiqim kurmaya ve gerekli ayarlamalarrn yaprlmasr ile bu sistemlerden

gtir0ntii almaya elverigli olmahdrr. Bu iqlem igin Dicom 3.0 iletigim protokolii kullanrlacaktrr (

Dicom QR/SCP-SCU gibi)

3.20 Kullantcr, kendine 6zgii belirledifi bir takrm tetkiklere (dme[in viicut b<ilgesi, tetkik numarasr

veya hasta kayrt numarasr gibi) gdre ig listesi olugturabilmelidir. Ayrrca, olugturulan bu iq

Iisteleri dinamik olmaldrr.

Kullanrcr, istedili tetkikleri tutabileceli statik ig listeleri olugturabilmeli ve bu klastirleri

istedigi tetkikleri siirtikle-brrak ile atabilmelidir.

Llyq.Hast
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3'22 Menti opsiyonlarr, arag gubu$u diigmeleri, hasta ve tetkik bilgi alanrnda yer alacak alanlar ve
ktsa yollar kullanrcl tarafindan ayarlanabilmelidir ve bu ayarlar sadece ilgili kullanrcrya dzgii
olarak sistem tarafrndan saklanmarrdrr. (or. Niikreer Trp Uzmanra,nrn, Radyoroji ile ,giri
bazr hasta ve tetkik bilgi alanlarrnr gcirmemesi, v.b.)

3'23 sistem, Sistem, raporrarn sadece IIByS igerisinden yazrrdr[r durumrarda Hastane,de bulunan
ve HL7 ulumlu oran Hastane Birgi yiinetim Sistemi (HByS),nden geren raporlarr
giiri.intiileyebilecek gekilde HL7 arabirimini destekleyebilmelidir.

3'24 iP istasyonundan kullantcr, gdriintiileri Dicom veya Windorvs printer,a grinderebilmetidir.
3'25 ig istasyonla., 4 (d6rt) adet monitcirti destekreyebilmeridir. Aynr garrgma istasyonunda gri

skala ve renkli monitdrii kullanabilme ozellili bulunmahdrr.

3'26 ig istasyonlarr ve web istemciler, kullanrcrnrn hasta ve tetkik listesini srralayabilmesine veya

istedigi kritere g6re ig listesini siizmesine izin vermelidir.

3.27 PACS sistemine aynr anda srnrrsrz kullanrcr girebilmelidir.

3'28 Eler web istemci, belirli bir siire kullanrlmazsa otomatik olarak kullanrcryl sistem dlgl
brrakmahdrr. (time session) Bu siire ayarlanabilmelidir.

3'29 Kullanrcr, kurumdaki roliine gtire, kendi kullanrcr adrnr ve gifresini kullanarak sisteme istedigi
iq istasyonundan, kendi hazrrladr[r masaiistii ayarlanyla, ulaqabilmelidir.

3.30 iq istasyonlafl, kullanrcrnrn pACS ya da Hastane Bilgi ydnetim Sistemi (HBys),nde var olan

istem ve raporlan gdriinttilerle birlikte g<isterebilmelidir.

3.3f Sistem PACS'ta gergekleqtirilen iqlemlerin tiirii ve strasrnr bir pencerede gdsterebilmelidir.

(obs queue). Orne!in: Arqivden alma, Tele radyoloji g<inderme, v.b.

3,32 Sisteme uzaktan erigilebilrne dzellifi olmalrdrr. Kullanrcrlar, sisteme, internet aracrlrfryla

ulaqabilmelidir' E[er kullanrctnrn gerekli oldulu yazrhm kullanrct bilgisayalnda mevcut

de[ilse gerekli programlar otomatik olarak yiiklenip edilip, bilgisayara yiiklenmelidir.

3.33 Sistem, kullanrcrnrn istedigi gdriinti.ileri segebilmesini destekleyebilmelidir.(Gciriintii gruplarr

olu$turulabilmelidir).

3.34 On-line help her galgma istasyonundan her an ulagrlabilir olmahdrr.

3.35 PACS sistemi sunucu yaztltmlal, Linux velveyaWindows altyaprsr iizerinde gahgmaldrr.

3'36 PACS online kavramtnda galtgarak tiim arqiv [zerinde gdriintiilere tiim i$ istasyonlan tizerinde

anrnda ulagrlabilir olmahdr. ig istasyonlal i.izerinde gririintii argivlenmemelidir.

3.37 Garanti siiresince PACS'a mevcut cihazlardan ayrr ek bir cihaz baflanmak istenirse; firmalar

bunu iicretsiz yapacaklardrr (DICOM Fonksiyonlal ve lisans harig). Sisteme ilave edilen

diagnostic ig istasyonlarr igin aynca iicret talep edilmemelidir.

3,38 PACS'a ait *DICOM Conformance Statement" ve Son 2 yrl iginde alnmrg olan IHE

uyumlulu[u belgeleri teklif dosyasrnda yer alacaktr.

3.39 PACS LLIE Consistent Presentation of Images profilini "Image Manager veya Evidence

Creator" aktorleri olarak desteklemelidir. Firma ilgili IHE deklarasyonunu teklif.dosyasr ile

l)Ci:!ili/:('-tac.Dt.AdXtiftohim
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birlikte vermelidir.

3.40 PACS IHE Scheduled workflow profilini "Image Manager , performed procedure step
Manager" aktdrleri olarak desteklemelidir. Firma ilgili IFIE deklarasyonunu teklif dosyasr ile
birlikte vermelidir.

3.41 PACS IHE Access to Radiorogy Information profilini "Image Manager,rmage Archive,,
aktdrleri olarak desteklemelidir. Firma ilgili IHE deklarasyonu teklif dosyasr ile birlikte
vermelidir

3.42 PACS IIIE Patient Information Reconciliation profilini ,.Image Manager,Image Archive,,

aktdrleri olarak desteklemelidir. Firma ilgili IHE deklarasyonu teklif dosyasr ile birlikte
vermelidir

3.43 PACS IHE Reporting workflow profilini "Image Manager,Image Archive,, aktorleri olarak

desteklemelidir. Firma ilgili IHE deklarasyonu teklifdosyasr ile birlikte vermelidir

3.44 PACS IHE Mammography Image profilini "Image Manager,Image Archive ve Image

Display" akt<irleri olarak desteklemelidir. Firma ilgili IHE deklarasyonu teklif dosyasr ile

birlikte vermelidir

3.45 PACS IHE Audit Trail and Node Authentication profilini "secure Application ve Audir

Record Repository" akt<irleri olarak desteklemelidir. Firma ilgili IHE deklarasyonunu teklif
dosyasr ile birlikte vermelidir.

3.46 PACS II{E Portable Data for Imaging profilini "Image Dispiay, Portable Media Importer veya

Portable Media Creator" aktijrleri olarak desteklemelidir. Firma ilgili IIIE deklarasyonunu

teklif dosyasr ile birlikte vermelidir.

3.47 PACS IHE Cross Enterprise Document Sharing for Imaging profilini "Imaging Document

Source, Imaging Document Consumer" aktdrleri olarak desteklemelidir. Firma ilgili IHE

deklarasyonunu teklif dosyasr ile birlikte vermelidir.

3.48 PACS Raporlama ig istasyonu arayiizii ve meni.ileri, Tiirkge olmahdrr. Herhangi bir gekilde

arayiizii ve meniileri, Tiirkge olmayan yazrhmlar kabul edilmeyecektir.

3.49 Argiv sistemi ydnetimi ara yliziine yerel aE iizerinden yetkili kullanrcrlar web ile

eriqebilmelidir.

3.50 Ahnan ve arqivlenen DICOM g0riintiilerinin biitiinliigi ve uytmlulu[u otomatik olarak

kontrol edilmelidir. Hatah veya u),umsuz olan g<iriintiiler ozel bir iq listesinde tutulmahdrr.

3.51 Sistem, merkezi bir veri tabanrna sahip olmaldrr. Da$rhk mimarideki gdztmler kabul

edilmeyecektir. Cihazlardan gelen grirtinttiler, ilk olarak sistem tarafindan ahnacak ve ig

istasyonlarrna argiv sunucudan aktarrlacaktrr.

3.52 Sistem biitiinliiBii agrsrndan PACS argiv yazrhmr, mamografi ig istasyonu yazrhmr ve

Raporlama ig istasyonu yazrhmr aynr firma tarafrndan geligtirilmig olmalrdrr. Diler

yazrhmlarrn drqandan temini durumunda, temin edilen yazthmlar ile teklif edilen PACS
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3.53 Teklifedilecek RIS veya PACS, ig akrgr tabanh iqletimi desteklemelidir.

3.54 istekli, teklif ettigi ttim donanrm veya yazrhmlan satmaya yetkili oldu[una dair iiretici veya

yetkili dagltlcrsmdan aldr!r belgeyi dosyasrna ekleyecektir.

3.55 istekli, teknik qartnamenin tiim maddelerine a),Trntlll cevap verecektir. Aynca, gartnamede

belirtilen teknik Ozellikleri salladrglnl gdsteren iirtin broiiir ve dokiimanlar da verilecektir.

4. RAPORLAMA i$ ISTASYONU YAZTLTMI

4.1 Raporlama ig istasyonu Yazrhmr, Web Tabanh ve Radyologlarrn kullanmasr igin iizel olarak

geligtirilmig olmahdrr

4.2 Raporlama i! istasyonu Yazrhmr, Web tabanh oldu[undan herhangi bir donanrmdan ba[rmsrz

olarak gahgabilmelidir.

4.3 Raporlama ig istasyonu YazrLmr, lisansr aSmr anda en az 50 kullanlcr lisansr ile gehnelidir

4.4 Raporlama iq istasyonu yazrllmlnl gall$trrabilmek igin; ilgili Microsoft internet Explorer krsa

yoluna trklamak yeterli olacaktrr. Eler Raporlama ig istasyonu yazrLmr ilgili bilgisayarda

kurulu delilse sistem bunu otomatik olarak algrlayacak ve yazrhm kurulumunu ve

bilegenlerini otomatik olarak kuracaktlr. ( Click once )

4,5 Raporlama iq istasyonu Yazrhml, streaming teknolojisi kullanacak ve diisiik bant geniglifinde

bile yiiksek performans gcisterecektir.

4.6 Raporlama iq istasyonu Yazrhmrnrn ana meniisiinde iq Listeleri, ig listelerindeki hasta listesi

ve Segilen hastaya ait tetkikler ve raporu aynt anda giiriilebilir Ozellikte olacaktrr.

4.7 Raporlama ig istasyonu ve Gortintii Da[rtrm Sisteminde gdriinttilerin, pul resmi (thumbnail)

olarak gdsterimi saflanacakttr.

4.8 Sistem, istatistik olgiimler yapabilmelidir. (Ornegin. bir imajrn gri skala istatistiklerinin

<ilgiilmesi gibi).

4.9 Sistem'de agr, uzunluk ve alan tilgme dzellikleri olacakttr.

4.10 Kullanrcr yaptr[r herhangi bir dlgtimii, isterse kayrt edebilmelidir.

4.ll Sistem, kullanrcrnrn gdriintii iizerine yazr veya grafik koymastnt sa[layabilmeli (annotation)

ve bunlart dtzeltebilmelidir. Ayrrca kullantcr bu yazt ve grafikleri kendine gdre

tanrmlayabilmelidir.

4.12 Sistemde gdrtinttiler dtindtir[lebilip (rotate), biiyiitme ve kiigiiltme (zoom in, zoom out)

yapr|p, fare kontroltinde yer defiiqtirilebilmelidir (pan). Ayrrca, kullantct, g<iriintiintin belli bir

noktastnt biiyiitebilmel id ir (magnifying gtass).

4.13 Kullanrcr, pencere geniglipini ve seviyesini ayarlayabilmelidir. (ww-wl) E[er Kullanrcr

isterse tetkik tiiriine g<ire kendi tanrmlartnt kendi yapabilecektir.

4.14 Sistem, gdrtntiiyii en az lxl 1y2,2i2,3x3, 4x4 satr x siitun modlannda gdsterebilmeli-+e-

L_i. -. .,
Sayfa 10 / 29')oc.Dt Abdufidhim DtJ,



btiylelikle, ay'nr hastanrn farkh tetkiklerini bir ekanda karqrlagtrrabilme Iid ir (Syncronize).

4,15 Sistemde scanogram gdriintiisti ekleme ve yok etme fonksiyonu olmahdrr. Gciriintiiler cine-

mode ozelligi ile izlenebilmelidir.

4.16 Sistem'de MR ve cr tetkikleri igin kesit yerle$tirme (Slice Localizer) fonksiyonu

bulunmalrdrr.

4.17 Sistem'de giiriintii yr[rnlan oluqturulabilip (Stack) yeniden hesaplanabilmesi igin kalrn dilim

gdriintiisti (slab viewing) rizelli[i bulunmahdrr. Giiriintiintin kahnIk dilimleri

ayarlanabilmelidir.

4.18 Sistem, bir hastanrn tetkik bilgilerinin tamamrnr agmadan giisterebitmelidir. Bu igleme dnceki

tetkikler de dahil olmahdrr. istenirse tam ekran g6riintiileme yaprlabilecektir.

4.19 Kullantcr istedi[i gdriintii serilerini gnrp ya da ktime halinde segerek senkronize edebilmeli ve

bu gahgmayr kayrt edebilmelidir.

4.20 Kullanrcr kendi "g6ri.intii inceleme protokollerini ve dinamik gijsterme listesini kendine uygun

bir geki lde oluqturabilmelidir.

4,21 Raporlama iq istasyonu yazirm; Tetkike ait gdriintiilerin diagnostik monitrirlerde hangi

pekillerde gririinttilenmek istedipinin ayarlayabileceli bagka bir menii sunabilmelidir.

4.22 Sistem, kullanrctnrn g0riintti koleksiyonu ve gdrtintii ylgmr oluiturmasrna izin vermeli ve

bunlart srnrflandrrabilmelidir. Ome!in. bir grup gdriintiintin beraber gruplanmasr gibi.

Kullanrcr, istedili goriintiileri birleqtirebilerek kendine 6zgii bir goriintti grubu

oluqturabilmelidir.

4.23 Sistem, DICOM sunum durumunu desteklemelidir.

4.24 Sistem'de kullanrcr bir hastanrn eski ve yeni tetkiklerini karqrlagtrrabilmelidir ve bununla

birlikte kullanrcr bir hastanrn farkh modalitede gekilmiq olan tetkiklerini

gtiriintiileyebilmelidir.

4.25 Kullanrcr, tetkik iizerinde gdsterilen metin (annotation) ve etiketleri (label) segenekli yok

edebilmelidir. Gerekti[inde hastanm sadece adr ve hasta numarasr gdriintiilenebilmelidir.

4.26 Sistem'e uzaktan erigilebilmeti ve sistem diiqiik a[ hrzrnr destekleyebilmelidir. Kullantcr,

sistem'e uzaktan ballantr hrzrnr segerek ba!lantr yapabilmelidir.

4.27 Kullanrcr hasta adrnr, numarasrnt, tetkikin yaprldrlr tarihi, modality, viicut bcilgesini, ya9-

cinsiyet, raporlanmrg-raporlanmamrg, v. b. baz arama kiterlerini kullanarak istediIi hastanrn

gdriintiilerini ve raporlarmr g<iriinttileyebilmelidir ve efier isterse bu arama kriterlerini

kaydederek kendine <izgii dinamik i$ listeleri olu$turabilmelidir.

4.28 Sistem, kullanrclya te&ik ve seri tiplerini tanrmlayabilecek bir sihirbaz (rvizard=

sa$ayabilmelid ir. Ornef,in, cihaz tipi ve vtcut bdlgesi, v.b.

4.29 Raporlama ig istasyonu ve Gdriintii Da[rtrm Sisteminde saniyede 45

kadar otomatik veya interactive olarak (kullanrcrmn fare hareketleri

gdriintii leme yapr lacaktrr.

(krrkbeg) goriintiiye

ile) peg pege (cine)
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4.30 Sistemde cine tool <izelli[i olmahdrr. Kullanrcr, gdriintii yr[rnlannr ve birden gok perdeyi

gergek zamanL olarak tekar tekar (real-time playback) ya da istenildi[inde gdriintii

yr!rnlarrnr ileri-geri oynatabilmelidir. Aynca, kullanrcr bunun hrzrnr deIigtirebilmelidir.

4.31 Cine tool 6zelli[i galrgrrken kullanrcl gtjriintiiyii btiyiitiip kiigiiltebilmeli (zoom in-out) ve

pencere geniqli[ini ve seviyesini (WW-WL) de[igtirebitmelidir.

4.32 Sistem, kullanrcrnrn kendine dzgii iq listesi olugturmasrnr sa$ayabilmelidir.

4.33 Kullanrcr, biiyiik bir gdri.intii yrgrnrndan, kendi istedifii giiriintiileri segebilmelidir ve bunlarr

kendi olugturdu[u "gtiriintii protokoller"'inde gdriintiileyebilmelidir.

4.34 Kullanrcr, kendine <izgii "e[itim dosyalan" (teaching files) olugturabilmelidir. Bdylelikle bu

dosyalan sunum (presentasyon) ya da e[itim amagh kullanabilmelidir.

4,35 Kullanrcr, argivlenmig gdriintiilere ulagabilmeli ve sistem bunu kullanrcrya argiv'den gelen bir

gririintii oldulunu belinmelidir.

4.36 Sistem, "URL" entegrasyonunu desteklemelidir. Sistem, tetkike veya hasta diizeyine g<ire

entegrasyonu desteklemelidir.

4.37 Kullanrcr, bir tetkik iizerinde gahgmasrnr yarrda brrakrp, bir zaman sonra aynl tetkik tizerinde

gahqmayr brraktr[r yerden devam edebilmesine olanak sa$amahdrr. E[er kullanrcr sistemden

grkrq yapmrq olsa bile tetkike kaldrlt yerden devam edebilmelidir.

4.38 Sistemde teleradyoloji ozellipi olmahdrr. Omefin, bir gdriintiiniin bagka bir hastaneye

gdnderilmesi gibi.

4.39 Kullanrcr, gdrtintiiler/raporlar ve istek formlarmt CD'ye veya bir DICOM ortama (media)

export ya da import edilebilmelidir. Bdyletikle, istenirse hastaya film veya CD

verilebilmelidir. Hastaya ait CD'den gririintiileri sisteme alarak inceleme yaprlabilmelidir.

4.40 Sistemde DICOM depotama 6zelli[ini ve web tabanh transfer protokollerini (http, https)

desteklemelidir.

4.41 Sistem, sistem yOneticisi taraftndan bazr tetkiklerin incelenmesini bazr kullantctlara veya dzel

kullantcr gruplanna yasaklayabilmelidir. Sistem, sistem ydneticisi tarafindan yetkilendirilme

ayarlarl yaprlabilmelidir.

4.42 Sistem, sistem yrineticilerine sistemi kontrol edecek ve denetleme yapacak olanaklan

sa[lamaldrr. Sistem, PACS veritabanrnr monitdr edebilme 6zelli[i sunmahdtr. Sistemden

istatistik grkarmak miirnkiin olmahdtr.

4.43 Sistem, kullanrcrlara i9 istasyonunu kendilerine gdre ayarlayabilme ve meniilerde yer alan ttm

ozellikler igin kendine 6zgti klarye'de krsa yol olugturma tizelli[i sallayabilmelid ir.

4.44 Sisteme paket yazrlrmlar eklenebilmelidir. Ugiincii parti yaztltm sattctstntn entegre olabilmesi

igin API ijzelli!i olmahdrr.

4.45 Sistem drq DICOM argivlerine baflanabilmelidir.

1.46 Sistem % 99,9 'uptime' siiresi (kesintisiz gahqma siiresi)

sistemin baktmt veya gi.incellemesi (upgrade) dahil de$ildir'

ile gatrgabilmelidir. Bu'uptime"a

i'olcji
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4.47 Lisans dahitinde olan tiim Raporlama ig istasyonlannda aynr anda en az 50 (etli) kullanrcrnrn

MIPA4PR ve 3D yapabilme dzellifii bulunmahdrr.

4.48 Raporlama ig istasyonu yazrhmrna entegre ve 3D yazrhmr ( Volume Rendering) agalrdaki

<izelliklere sahip olmahdrr;

4.50.1. incelenen organ sagittal koronal ve aksial planda Farefare hareketi ile izlenecektir.

Saptanan bir lezyonun lokalizasyonu bir igaretleme ile her ii9 anatomik planda da izlenecektir.

Bdylece patolojilerin diler organlarla olan iligkisi volumetrik olarak saptanacaktrr.

4,50.2, Oluqturulan 3D imajlara, interaktif olarak sadece fare kullanrlarak istenilen her dansite

ve kontrast farkr uygulanabilecektir.

4.50.3. Organlann renklendirilmesinin yanr sra parlakhk ve opasite gibi ayarlar da ayrtca

yaprlacak ve bunlar sabitlenerek kaydedilecektir.

4.50.4. Daha dnceden kaydedilmiq olan VRT presetleri fare tek bir segimi ile hrzlr bir gekilde

ekrana getirilecektir.

4.50.5. OIugturulan 3D gdriinttiler sisteme kayrt edilebilmelidir.

4.50.6. 3D yazrhmrnda otomatik ve manuel segmentasyon iizelli[i bulunmahdrr.

4,50,7. oluqturulan 3D gdrtintiileri krrpma fonksiyonu olmalldrr.

4.49 Raportama i9 istasyonlarrnda giiriintiiler yiiklenirken; ekranda modaliteye uygun dizilig bigimi

(layout) otomatik olarak segilecektir.

4.50 Raporlama ig istasyonlarrnda gdsterilen DICOM formatrndaki gOriinttiler, istenirse kullanrcr

tarafindan resim (jpeg, bmp), Video ( Avi ) ve PDF olarak convert edilebilmelidir'

4.51 Raporlama ig istasyonu ve Gtjriintii DaErtrm Sisteminde g<iriintti ebatlart, iinceden tanrmlt

(preset) olarak kaydedilecektir ve gdrtintiiler bu ebatlarda g6sterilecektir.

4.52 Sistemde g6riinttilere ait raporlann sistemde birlikte saklanmasr sa$lanacaktr'

4.53 ig istasyonlafl, DICOM Print iizelli[ine sahip olmahdrr. Kullanrcr, DICOM Print

fonksiyonunu kullanarak bir gdriintii yrfirnrndan istedifii goriinttileri yada tamatntnt kuru

sistem film yazrcrlardan yazdrrabilmelidir.

4.54 ig istasyonlarrnda Standart windows yazlcrlardan raporlartn ya da tetkiklerin grkttst

ahnabilmelidir.

4.55 Kullanrcr, yazdrma sa)4asrndan isterse gtjriintu iizerindeki yaa ve grafikleri

gdsterip/saklayabilmel idir.

4.56 Kullanrcr gijriintiiniin istedili biiliimiinii kesip (crop), bu kesti[i biiltmti yazdrrabilmeli veya
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en son hali ile sisteme kayrt edebilmelidir

4,57 Raporlama ig istasyonu yazrlrmda; olugturulan ti.im iq listelerinde biiytikten kiigii[e yada

kiigiikten biiyii[e srralama iglemi yaprlabilecektir.

4.58 Raporlama i9 istasyonu yazrhmr, her kullanrcrnrn ayarlarmr database de tutmall ve

kullanrcrlann kendilerine dzgii ayarlan her zaman kayrt edilmelidir.

4.59 Raporlama iq istasyonu yazrhmrnda goklu dil segene$i bulunmalrdrr. Her kullanrcr yazrhmr

hangi dilde kullanabilecefini segebilmelidir.

4.60 Raporlama ig istasyonu yazrhmrnda; her kullanrcr yazrhmr kendine gdre

kiqisellegtirebilmelidir. Menii ve arag gubuklannr diizenleyebilmelidir.

4,61 Her tetkike ait gdri.intii ve tlmak resim iistiindeki DICOM bilgilerini kullanrcrlar her

modaliteye gdre ayrr ayn diizenleyebilmelidir.

4,62 Kullanrcrlar, Mouse butonlanna kendi istedikleri fonksiyonlan atayabilmelidir. ( Gtiriintti

Zoomlama, Pencere ayarlan, gdrtintiiler arasr scrool, v.b.)

4.63 Her kullanrcr, kendine 6zgii arama kiterlerini varsaytlan olarak ayarlayabilmelidir. ( Orn.

Hasta adl igerilenler =, Hasta Numarast baglangrcr: , v.b.)

4.64 Her Kullanrcr, Modalitelere gdre ayn ayr Gri Skala dn ayarlartnt diizenleyebilmelidir.

4.65 Her Kullanrcr, goriintii iizerinde yapabitecepi iglemlere kendine tizgii klavye krsa yollar

atayabilmelidir ( Orn. Zoomla = Ctrl + Z, v.b.)

4.66 Sistemde Geligmig bir yardrm meni.isii bulunmahdrr. Bu meniiden yaztltmtn kullanrrn

klavuzuna, EEitim videolanna, yazrhm siiri.imii rre yazrLm lisanstna ait bilgilere kolayhkla

ulaqrlabilmelidir.

4.67 Sistemde raporlama ara verildi[inde yazrhmr giivenlik ve kalman yerden devam edebilmek

igin kilitleme 6zellili bulunmahdtr.

4.68 Sistemde kuyruk penceresi ig listesi bulunmahdrr. ( Queue window ) bu ozellik sayesinde

Argiv kuyrufunda bekleyen, Arqivden ahnan, Teleradyoloji hedefine gtinderilen ve

yazdrrrlmayr bekleyen tetkikler gdriintiilenebilmeli bagartsrz olan iglemler bu mentiden tekrar

edilebilmelidir.

4.69 Kullanrcrlar, tetkiklerin medikal monitdrde nastl gdriinece[ini inceleme tiplerini sisteme

tanttarak ayarlaYabilmelidir.

4.70 Sistemde goriinti.ilere ait kiigiik resimler kullantcr taraftndan biiyiiltiip kiigiiltiilebilmelidir.

4.71 Kullanrcr, gririintii iizerinde yaptrfr de[igiklikleri isterse kaydedebilmeli ya da ilk haline

ddndiirebihnelidir.

4.72 g6riintii dagltlm yazrhmrnda; sistemde online veya ofline olan kullanrcrlar gdriilebilrneli

bu kullanrcrlar ile sistem iizerinden online mesaj ahnrp- gdnderebilmeli ayrrca hastaya

tetkik krsa yolu istenilen kullantctlara gdnderilebilmelidir'

4.73 Raporlama ig istasyonu yaztltmmda; herhangi bir pikselinin defierini CT

piksel lokasyonu ile birlikte
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alansal tilgtimlerde de desteklenmelidir.

4.74 Teklif edilen Raporlama ig istasyonu yazrhmr igerisinden Dicom olmayan gdriintiiler de PACS

yazrhmma gdnderilebilmelidir (Avi, jpeg, bmp), bu iglemin yaprlabilmesi igin lisans

gerekiyorsa aynl anda en az 50 kullanrcr lisansr teklife dahil edilmelidir.

4.75 Teklif edilen Raporlama i9 istasyonu yzvlllmr entegre diktasyon sistemine sahip olmahdrr. Bu

yazrhm igin yeni bir uygulama agtlmamah, aynca bir kurulum yaprlmamahdtr.

4.76 Teklif edilen Raporlama ig istasyonu yaztltmr Philips Marka Speech Mike ve Philips marka

Pedal cihazlan ile tam entegre gahqmahdrr. Bu cihazlann sisteme tanrtllmasr igin ekstra bir

yazrhm kuru lmaslna gerek olmamalldlr.

4.77 Teklif edilen raporlama iq istasyonuna entegre diktasyon yazrhmr ile drganndan eriqildi[inde

de diktasyon yaprlabilmelidir.

4.78 Teklifedilen Raporlama ig istasyonuna entegre dikyasyon yazrllml ses kayrtlarr saklama siiresi

ayarlanabilmelidir. ( Orn: 30 Giin- 90 Giin - 180 Giin gibi)

4.79 Teklif edilen Raporlama ig istasyonu iizerinde <inceden tanlmll rapor gablonlan bulunmalt ve

radyologlar isterlerse bu pablonlan kullanarak dofrudan PACS A raporlart yaztp

onaylayabilmelidirler.

4.80 Onaylanan Raporlar ekstra bir igleme gerek kalmakstztn HBYS'ye HL7 rnesajl ile

gdnderilmeli ve HBYS tarafinda da dolru tetkik ile eqlegerek kullanrcrlara PACS tarafrnda

yazrlan raporlara HBYS igerinden eriSim imkanr sunulmaltdtr.

4.81 Teklif edilen Raporlama iq istasyonu yazrhmrnda, Onemli veya gahqma tetkikleri igin anahtar

kelimeler tetkike eklenebilmeli ve bu anahtar kelimeler daha arama yaprlarak ilgili tetkikler

bulunabilmelidir. ( Orn: Mide, CA hastalan)

4.82 Tiim Raporlama ig istasyonlannda aynr anda en az 10 (on) kullanrcrntn iglem yapabilece[i

lisansa sahip PETiCT fiizyon iizelli!i bulunmahdr.

4.83 Raporlama ig istasyonu yazrlrmrna entegre ve PET/CT Fiizyon yazrllmr a$a[rdaki 6zelliklere

sahip olmahdrr

. pETiCT Fiizyon yazrhmr ttim iireticilerin modaliteleri ile gahgabilmelidir ve yaztltmtn

gahgabilmesi igin ekstra bir kuruluma ihtiyag dululmamahdrr'

o pET/CT Fiiryon yazrhmr iizerinden segilen alandaki SUV-ortalama, Maksimum

De[erleri, HU Ortalama ve Maksimum delerleri ve segilen alantn gapt

iilgiilebilmelidir.

. PET/CT Ftizyon yazrhmrnda ijnceden lanrmlt Suv plesetleri defiigtirilebitmeli veya

yeni delerler eklenebilmelidir.

o PET/CT Fiizyon yazrhmr igerisinde PET Goriintiisii, CT Gdrtintiisi.i ve Ftizyon

Gciriintiisii bir arada gdr0lebilmelidir.

o PETiCT Ftizyon yaztltmr igerisinde Fiizyon igin Farkh renk paletleri offi)lli,'
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5.1

<,

5.3

5.4

5.5

5.6

Hor iron, Iron, Rainbow gibi)

PET/CT Fiizyon yazrhmr ile oluqturulmug ekran gdriinttisii PACS a

kaydedilebilmelidir.

o PET/cr Fiizyon yazrhmrnda onceden tanrmh Ekan presetleri burunmarrdrr

kullanrcrlar istedikleri presetleri segebilmelidir. ( 6m: 3- 4 veya 9 ,lu g6ri.intim)

s. MAMOGRAFi i$ iSTASYONU oZrr,lixr,nni

Teklif edilen ig istasyonu yazrhmlarrndan biri mamografi grirtinttileme igin <izel bir i9

istasyonu olmahdtr.

Mamografi ig akrgrnr destekleyen bir adet keypad'e sahip olmahdrr.

Btitiin mamografi cihazlanndan allnacak girriintiileri ve CAD gdriinttilerini desteklemelidir.

Gergek boyuta zoom ve iki farkh gdriintiide aynr bo1ruta zoom fonksiyonlanm igermelidir..

Gijriintiilerin, istenen sunum geklinde agrlabilmesi igin konfigiire edilebilmelidir.

PACS sistemi, Mamografi Tomosynthesis gdriintiilerini desteklemelidir.

'-t oc. D t. Abdu ttohtn D USA
rjnrn 0nrve.s,resr Trp Fat!l!6

6. f,NTEGRE ORTOPEDiI( UYGULAMALAR YAZN,IMI OZELLiKLERi

Tanlm: Ortopedik uygulamalar yazrlrmr, PACS sistemi ve ig istasyonJarrna entegre edilmig,

ortopedik miidahale veya operasyonlar <incesi doktorlann gerekli tetkik ve planlamalan dijital

ortamda hrzh ve daha verimli bir bigimde gergeklegtirmelerini sa[layacak uygulamalardrr. En az 1

(bir) adet Ortopedik Uygulamalar Lisansr sallanmahdrr.

6.1 Teklif edilecek ortopedik uygulamalar yazitmt 4 nolu maddede tanlmlanan Raporlama iq

istasyonlan yazrlrmlarrna tam entegre olarak gahgmahdtr. Uygulamalaln entegre olarak

gahgtrfirna iligkin belgeler ihale dosyasrnda sunulmahdu. Sisteme entegre olmayan iigiincij parti

yazrhmlar kesinlikle kabul edilmeyecektir

6,2 Teklif edilecekyanhm, aynr anda kullanrlabilen en az f (bir) kullanrcr lisansr ile gelrnelidir.

6.3 Teklifedilecek yazrhmrn tam entegre 9ah$tr!r gerekli belgeler ile birlikte sunulmah ve gerekli

gdriildii![nde dmek uygulamalar iizerinde gdsterilmelidir.

6.4 Ortopedik uygulamalar yazrhmr, sisteme ba[h modalitelerden gelen uygun gcirtintiiler iizerinde

ydnlendirici araglar (rvizards) yardrmryla, operasyon

olmahdrr.

dncesi implant tespitinde yard rmct
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Bu iglemi;

Dij ital g<ir[nttintin analizinin gergekleptirilmesini ydnlendirme,

Bu analizi implant firmalarr ve bu firmalann implant modellerinin gablonlarrndan

olugan genig veri tabanrnda mukayeseli aramalarda kullanma,

En uygun irnplant sonuglartnt otomatik olarak ekana tagtma,

$eklinde gergeklegtirmelidir.

6.5 implant firmalarr ve bu firmalarrn implant modellerinin gablonlanndan olusan veritabanrnln tek

merkezden yrinetilmesi sa!lanmahdrr.

6.6 Yerel qablon ydnetim <izelli[i bulunmaltdtr.

6.7 Ortopedik uygulamalar yazrhmr, hasta profilleri ve cerrah tercihleri iizerinden gablon segimi

ilzelliSini desteklemelidir.

6.8 Ortopedik uygulamalar yanhm4 otomatik kalibrasyon yapabilmelidir. Otomatik kalibrasyon

gerekli durumlarda maniiel kalibrasyona gevrilebilmelidir.

6.9 Ortopedik uygulamalar yaztltmr, etkin bacak uzunlu[u farkr olgiimti yapabilmelidir'

6.10 Ortopedik uygulamalar yazrhmr, <izelleqmig kalga modiiltne sahip olmaLdrr.

6.1I Ortopedik uygularnalar yazrhmr, etkin femur offset dlgiimii yapabilmelidir.

6.12 Ortopedik uygulamalar yaztltmr, iizellegmig diz mod0liine sahip olmahdrr.

6.13 Osteotomi planlamasmrn, dijital olarak gergeklegtirilmesini saflayabitmelidir'

6,I4 Ortopedik uygulamalar yazrhmr, ozeltegmig krnk pozisyonlandrma modiiliine sahip olmaltdrr.

6.15 Ortopedik uygulamalar yazrhmr, gdrtintiiyii filme veya kafirda basma tizelli[ini sa[lamahdrr.

6.16 Ortopedik uygulamalar yazitm; ortopedik miidahale veya operasyon oncesi dijtal ortamda

gergekleqtirilen tiim olgiim, implant qablonu tespiti, sanal diizenlemeler gibi faaliyetler

elektronik olarak hasta kayrtlannda saklanabi lmelidir.

6.17 Ortopedik uygulamalar yazrltmr, 6zelleqmig omuz modtiliine ve omuz igin gablonlara sahip

olmahdrr.

6.18 Ortopedik uygulamalar yazrhmrnda geligmig bir omurga modiilu bulunmaltdrr. Bu modiil

sayesinde Cobb agrsr olgtimii, Vertebral kayma 6l9iim0 ve Omurga etiketi gibi fonksiyonlar

bulunmahdtr.

7. MoBir GoRi-tNrUr,rrrlr v.lzu-nfl

7.1 Mobil gdriintiileme yazrhmr Hastane igerisinden ya da drqartstndan tum mobil cilrazlardan

lisans srnrrlamasr olmadan hasta gdriintiilerine eriqim saflamahdrr. ( 6m: IPAD, Android

QoiAt Abduffdhimrvrri Unrycrr,GriTD,
,llyorqrA,lab h D,j,
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Tabletler, Mobil telefonlar, v.b.)

7 .2 Mobil gdriintiileme yazitmt igin herhangi bir kurulum yaprlmadan do[rudan web tarayrclsr ile

sisteme girilip gdrtintiilere ulaqrlabilmelidir.

7.3 Mobil gtiriintiileme yazrhmr, tiim iqletim sistemlerinde ve tiim tarayrcrlarda herhangi bir

kuruluma gerek olmadan gahgabilmelidir. ( Safari, Crome, Mozilla Firefox gibi)

7.4 Mobil gortintiileme yazrhmr, Multi Touch desteline sahip olmahdrr.

7.5 Mobil g<irtintiileme yazrhmr, SSL destekli olmahdrr.

7.6 Mobil gdriinttileme yazrhml, sisteminde hasta gdriintiilerinin yanr srra hastanm raporlanna da

eripim bulunmalrdrr.

7.7 Mobil gdriintiileme yazrhmr, kullanrcr adr ve gifre ile yetki seviyeli olmahdrr.

7.8 Mobil gdriint0leme yazrhmrnda; ge$itli arama kriterleri girilerek arama yaprlabilmelidir. ( Orn:

Hasta Adr, Hastanrn Dosya numarasr, v.b.)

7.9 Mobil goriintiileme yazrhmr, hastanm tiim tetkiklerine ait kiigiik resimleri tek ekranda

gdsterebilmelidir.

7,10 Gcirtintti tizerinde; Zoom, Pan, Seriler igin scroll ve tjnceden tanrmh pencere genigli[i

iglemleri yaprlabilmelidir.

7.ll Mobil gdriintiilemeyazrhmr,URLentegrasyonunudesteklemelidir.

7.12 Mobil Gciri.intiileme yazrhmrnda ekan ikiye bciliinerek hastanrn eski ve yeni goriintiileri

karqrlagtrrr labilecektir.

7.13 Mobil Crirtintiileme yazrhmrnda, Mesafe, A9r dlgiimii ve Cine dtingii <izellili bulunmalrdrr.

8. PACS YAZILIMI YONETiCi PANELi OZELLI]CERi

8.1 PACS yazrhmr ile ilgiti sadece yetkili kultamcrlann kullanabilece[i PACS yazrhmr yonetim

paneli yazrhmt verilecektir.

PACS yiinetim paneline Hastane iginden ve Hastane drgrndan ulaqabilmek miimkiin olacakttr.

PACS ydnetim panetinde; sisteme giren bilgisayarlarrn Hostname, Mac ID ve SID gibi

bilgilerinin kaydedilip takip edilebildi[i bilgisayar grubu bulunmahdrr'

Sistemde; farkh bilgisayar gruplarr olugturmak ve bu gruplara gdre farkh ayarlar yapmak

mtimkiin olmahdtr.

PACS yilnetim panelinde; DICOM Print konfigiirasyonu yaprlabilmelidir'

PACS ydnetim panelinden Kullantct Gruplan ve yetkileri ayarlanabilmelidir'

pACS ydnetim panelinden sisteme cD robot ile ilgili konfigiirasyon yaprlabilmelidir.

pACS ydnetim panelinden sistemde online olan kullanrcrlar ve bu kullantctlartn

bilgisayarlardan girdi!i anhk olarak gtiriinttilenebilmelidir.

E.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
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9. t ACS yAZILIMINA ENTEGRE iLBni nUzry a.Naliz yAZILIMLART

9.1. Genel Ozellikler

9.1.1.

9 .1 .2.

9. 1 .3.

9.1 .4.

9.1 .5.

9.2.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.7.4.

Teklif edilen iirtin bu teknik gartnamede tantmlanan pacs ile uyumlu

gahgmahdrr.(Pacs igerisinden tek trk ile gahgabilmeli.)

Teklif edilen iirtin pacs'a dicom send yapabilmeli.

Teklif edilen iiriin query-retrive yapabilmeli.

Teklif edilen iiriiniinlerin igerisinde Liver Surgery, Mri Prostate, Female

Pelvis, Ct Colon ve Mri Breast yazrltmlan bulunmahdtr.

Teklif edilen iirtiniinlerin lisansr 1 CCU ( Concurrent user/ Aynl anda

kullamm ) olmahdrr.

LIVER SURGERY PLANING YAZILIMI

Karaci[er segmentasyonu ve hacim dlgiimii yapabilmelidir.

Karaci[er ve karacifier a ait vasktiler yaprlartn 3D gdriintiilerini

olugturabilmelidir.

Karaci[er a ait vaskiiler yaptlarda segmentasyona izin vermeli ve damar

bctli.intijLlerinin kapsadr[r karacifer yaprsrmn hacimlerini 6lgebilmelidir.

Karaciler yaprsrnda gahqmlan 3D PDF halinde dtiniigtiirebilmeli ve

PACS a bu raporlarr gcinderebilmelidir. Raporlama da 3D yaprlar aynr

ayn g<iriintiilenebilmelidir.

Teklif edilen iirtiniin lisansr 1 CCU olmahdrr.9.2.5.

9.3. MRI PROSTATE YAZILIMI

9.3.1. Prostat MR gtiriintiilerinde lezyon ve prostat analizi yapabilmelidir'

9.3.2. Prostat MR gdriinttileri igin ADC haritasr oluqturabilmelidir'

9.3.3. Prostat MR gdriintiilerinde Iiizyon gdriintiisii oluqturabilmelidir'

9.3.4. Prostat MR gortintiilerinde referans nokta veya alan igin zaman kontrast

e[risi oluqturabilmelidir.

9.3.5. Prostat igin 6zel raporlama diizeni bulundurmahdrr. Raporlamada

lezyon lokalizasyonu igin ozel alanlar bulundurmalt ve raporda gcirsel

olarak lezyon konumu igaretlenebilmelidir.

9.3.6. Prostat raporlama aqamasrnda yeni <ilgiimler yaprlabilmeli ve otomatik

olarak 6lgtimler yenilenmelidir.
'i'c t.i ll
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9.3.7. Teklif edilen iiriiniin lisansr 1 CCU olmahdrr.

9.4. MRI FEMALE PELYIS YAZILIMI

9.4.1. Kadln pelvis analizi yapabilmeli ve lezyon cilgiimlerini igermelidir.

9.4.2. Kadln pelvis yaprsrnda igaretlenen referans noktast veya alantna gcire

zaman-kontrast egrisi olugturabilmelidir.

9.4.3. Kadrn pelvis gcirtinttleri igin Fi.izyon (BO/AX T2 vb.)

olugturabilmelidir.

9.4.4. Kadln pelvis Myometrial Masses Alalysis, Endometrium, Ectopic

Endometrium Analysis, Ovarian Masses ve Cervix gibi <izel gahgma

alanlarr olmahdrr.

9.4.5. Kadln pelvis yaprsr igin raporlama diizeni olmah ve raporlamaya

qal rEma gdriinttileri aktanlabilmelidir.

9.4.6. Teklif edilen iiriiniin lisansr 1 CCU olmahdrr

9.5. CT COLONOGRAPTIY YAZILIMI

9.5.1. CT colon gtiriinti.ilerinde endoskopi gdriiLniimt.inii sallayabilmeli.

9.5.2. Colon segmentasyonu yapabilmelidir.

9.5.3. Colon POI (Point of interest) analizi (hacim, gap, HU de[eri vb)

yaprlabilmelidir.

9.5.4. CT colon gdriinttilerinde manual path oluqturulabilmelidir.

9.5. 5. Colon 3D gdrtintiisii oluqturabilmelidir.

9.5.6. Ct Colon'da Segmentsel hacim dlgiimleri yaprlabilmelidir.

9.5.7. Tekiif edilen iirtiniiLn lisansr 1 CCU olmaltdtr.

9.5. MRI BREAST YAZILT\II

9.6.'1. Meme MR gdriintiilerinde ADC haritasr oluqturabilmeli

2.2 Meme dokusunda iqaretlenen referans noktast veya alanlna gdre

Wash in wash out egrisi gizebilmelidir.

9.6.2. Meme dokusunda lezyon anal\zi (gap,hacim,alan,uzakhk ADC Orant

vb.) yapabilmelidir.

9.6.3. Meme yaprsrnr 3D MIP formatrnda gdriintilleyebilmeltdir' ...-*
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9.6.4. Meme incelemelerinde gahgabilecek farkh alanlar (T1lT2,Fiizyon

g6riintiileri vb.) iizerinde gahqmaya izin vermelidir.

9.6.5. Meme gahqmalannr kaydedebilmek igin raporlama diizeni

banndrrmahdrr. Ve bu raporlama da lezyon lokalizasyonu igin dzel

alanlar oimahdrr.

9.6.6. Meme raporlama da gahgmadaki lezyon <ilgiimleri(gap,hacim vb.)

rapora otomatik olarak yansrmahdrr.

9.6.7. Teklif edilen iirtniin lisansr 1 CCU olmahdrr.

10. PACS DONAI{IMLARI GENEL $ARTLAR

10.1. $artnamenin "Genel $artlar" ve "Teknik $artlar" baghklarr altrnda gegen her rnadde, firtna

tarafindan aynl slra ve diizende tek tek yanltlanacaktrr. Yanrtsrz brrakrlan, eksik yanrtlanan,

anlaqrlamayacak qekilde veya yoruma a9rk bir gekilde yanttlanmtg maddeler igin, "istenen

sartlarm firma larafrndan yerine getirilemediPi" Kabul edilecektir.

10.2, Teklif edilecek sunucu ve depolama iinitesi aynr iireticiye ait olacaktrr

10.3. Teklif edilecek cihazlann teklif tarihinden itibaren I yrl icersinde EOL (End of Sale) olmasr

durumunda yiiklenici firma, bu iiriinleri yenisiyle defistirecektir. De$iqim agamasrnda oluqacak

tiim kurulum, yaprlandrrma hizmetleri ticretsiz olarak yiiklenici taraftndan verilecektir.

10.4. Teklif edilecek cihazlarrn yeni versiyon yazrltmlarr 3 yrllrk si.ireyle iicretsiz olarak

giincellenebi lecektir.

10.5. Firma, teklifine, teklifettigi marka cihazlar ile ilgili, orijinal katalog ve belgeleri koyacakttr.

10.6. Firma, teklif ettigi sunucu ve depolama iir$nleri ile ilgili cihazlarr satmaya ve kurmaya yetkili

oldu[unu, bu sistemlerin tireticisinden almrq oldu[u "Yetki" belgesini teklif dosyasrnda

sunmaltdtr.

10.7. Ytiklenici, garanti siiresi igerisinde, gerek duyulabilecek her tiirlii yedek parga, bakrm, onartm ve

konfigiirasyon hizmetini, ayn bir iicret talep etmeden, sistemin kurulu bulundu[u yerde verecektir

(i99ilik iginde ayrr bedel talep edilmeyecektir.). Bakrm, onartm hizmeti' sistemin kurulu

bulundu[u yerde verilemeyecek ise, yiiklenici, cihaz(tar)r kurulu bulundupu yerden, hastane

yetkililerinden teslim alacak, gerekli bakrm, onarrm hizmetini verdikten sonra, tekrar kurulu

bulundu[u yerde hastane yetkililerine teslim edecek ve kurulugunu tamamlayacaktrr.

10.8. yi.iklenici, aflzanrn bild irilmesinden itibaren, 4 saat igerisinde arlzaya miidahale edecektir. Uzun

stireli bakrm-onanm hizmeti gerektiren veya sistemin kurulu bulundulu yerde baktrt

:,1..;. Er J b ju rl,hlr,r
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11.1.

11.2.

yapllamayacak durumlarda, yiiklenici anzah cihaz(lar)rn yerine, aynr iqlevi gdrecek, aynt

dzelliklerde bagka cihazr(lan) kurmak ve igleyiqin devamr sa[lamakla yiikiimliidtir.

10.9. Ytiklenici, cihazlann kuruluqlarrnrn yaprlabilmesi ve gahgabilmesi i9in, gerekti olabilecek her tiirlii

ilave malzeme, orijinal donanrmlar (ara baflantr kablolarr, elektrik kablolan vb), yazrhmlar

(konfigiirasyon yazrhmlarr, igletim sistemi vb.), ve dokiimanlan, cihazlar ile birlikte teslim

edecektir.

10.10. Sistemler, 220 Y, 50 Hz gehir gebekesi gerilimi altrnda, ayn bir ddniigtiiriiciiye gerek olmadan,

gahqabilecek dzell ikte olacaklardrr.

10,11, Firma, ttim sistemlerin bir biitiin olarak gahqabilmesi igin gerekli her ttirlii donantm ve

yazlhml saElayacak, igi teslim ettiEi zaman sistem tiim tantmlanan dzellikleriyle 9ah9rr

olacaktlr. Her tiirlii malzeme (Kabinet Elektrik Beslemesi, otomat Sigorta) vs.temini,

iqgilik ve u).umu yiiklenici Tarafrndan saElayacaktlr. Bu qartnamede tarif edilmeyen

ama sistemin gah$masl iqin zorunlu olan ttim pargalar yiiklenici taraftndan ticretsiz bir

Eekilde temin edilecek ve monte edilip gahgrr hale getirilecektir.

11. PACS ST]NUCUSU ( 2 ADET )

Onerilecek sunucu en az2 adet fiziksel iglemciyi desteklemelidir.

Teklif edilecek sunucu [zerinde 64 bit mimaride, her biri en az l0 (on) gekirdekli, en a22.2 Ghz

hrzrnda 25Mb cache bellele sahip 2 (iki) adet iglemci olacaktrr.

11.3. Teklif edilecek sunucu sistemlerinin her biri iizerinde Registered tipte en a2256 GB DDR4 bellek

bulunacaktrr.

11.4. Teklif edilecek sunucu sistemlerinin her biri en az 768 GB RAM kapasitesine arttrrrlabilecektir.

11,5. Sunucu iizerinde en az I GB belle[e sahip pil korumah veya Siiper kapasitor korumah RAID

kontrol kartr bulunmaldrr, RAID kontrol kartr RAID 0,1,5,6,10,50,60 seviyelerini

desteklenmelidir.

11,6. Teklif edilecek sunucu sistemlerinin iizerinde en az 300 GB kapasiteli, 10.000 RPM donme

htztnda 3 (ii9) adet ddhili disk bulunacaktrr.

11.7. Teklif edilecek sunucu tizerinde en az 5 adet PCIe tipte genigleme yuvast bulunmahdrr.

11.8. Teklif edilecek sunucu sistemlerinin en az 2 (iki) adet l0/100/1000 Mbps gahqabilen ba[lantr

noktast bulunacaktrr.

11.9. Teklif edilecek sunucular iizerinde, harici depolama tinitesine ba[lanh igin en az 1 (bir) adet porta

sahip 2 (iki) adet PCI express mimarisinde kontrol kartt bulunmaltdtr'

11.10. Harici depolama iilitesi baglantrsr igin teklif edilecek olan ba[lantr birimleri en az 8 (sekiz) Gbps

hrzrnda SFP+ mimaride en az I (bir) adet modiil ve kablolan ile beraber teklif edilmelidir.
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11.11. Sunucular iizerinde sunucunun uzaktan agrlmasrnr ve kapanmasrnt, gralrksel olarak sunucullull

grafiksel olarak LAN ve WAN ydnetilmesini saglayacak uzaktan yonetim modiilii bulunmalrdrr.

sunucu iizerindeki ethernet erigim noktalarrndan ba[rmsrz kendi Fast Ethernet erigim noktastna

sahip olmahdrr. Bu <izellikler igin lisans gerekiyor ise 5 yrh kapsayacak gekilde biitiin lisanslar

sa$anmahdrr.

I1.12, Teklifedilecek sunucu iizerinde bir adet en az 8x hrzrnda DVD yaztct bulunacakhr.

11.13. Tektif edilecek sunucuda en az 460W gticiinde ve teklif edilen sistemin ihtiyacr olan giicii

sa$ayabilecek kapasitede yedekli giig kaynagrna sahip olmaldrr.

11.14. Sunucu iizerinde ki ttim harddisk, fan ve giig kaynaklan hot plug dzellikte olmaltdtr.

11.15. Teklif edilecek sunucu rack kabinlere takrlabilir yaprda ve en fazla 2U yiikseklilindc olacaktrr ve

bunun igin gerekli her ttirli.i donamm teklife dahil edilecektir. Sistem kabine takrldrgrnda

kablolann kangmasrm <inlemek igin sunucu <ine gekildiginde sunucu ile birlikte ileri geri

hareket eden bir kablo kolu bulunmahdrr

11.16. Sunucu Microsoft Windows 2012, Windows 2008, Redhat Linux, Suse linux enterprise Server

igletim sistemleri, VMware ESXi ve Citrix Xenserver igletim sistemlerini desteklemelidir.

11.17. Teklif edilecek depolama iinitesi 3 Yrl Yerinde mtidahale garanti paketine sahip olacakhr.

12. DEPOLAMA trNiTESi (1 ADET)

12.1. Harici depolama birimi iizerinde en az 2 adet denetleme birimi bulunmahdrr. Denetleme birinleli

aktif-aktif yaprda gahgacak ve birbirini yedekleme 6zelli[ine sahip olmaltdrr.

12.2. Harici depolama birimi iizerinde bulunan denetleme birimleri RAID 1,3, 5, 6, 10, 50 seviyelerirri

desteklemelidir.

12.3. Harici depolama birimi iizerinde en az 4 GB kapasiteli dnbellek bulunmahdrr. 0nbellekler,

DRAM modiilleri qeklinde denetleme birimleri iizerine takrh olmaltdtr. SSD mimaride diskler ile

olugturulan alan, tinbellek olarak kabut edilmeyecektir. Harici depolama birimi, destekledi[i en

yiiksek 6nbellek miktan ile teklif edilecektir.

12.4. Denetleme birimleri iizerinde bulunan iinbellek, elektrik kesintilerinde veri kaybtnt tinlemek adtna

bir koruma mekanizmastna sahip olmahdrr.

12.5. Harici depolama bitrimi iizerinde olugturulabitecek olan maksimum LUN sayrsr en az 512

olmalrdrr.

12.6. Harici depolama birimi denetleme birimleri iizerinde toplam olarak en az 4 adet ve her biri en az 8

Gbit/s hrzrnda FC sunucu ba[lantt noktasr bulunmaltdrr.

''a;. 
;r;1,:Ju;;aii,ln DU5.,lli,i(rn UnrvelsitesiTrp

R;oyorot Anabilim Dah

- it, 1
Sayfa 23 I 29

HRU,



12.7. Depolama cihazrnrn sunucular ile baElantrsl igin aktif-aktif mimarisinde birebir yedekli olarak

toplam en az 4 (ddrt) adet en az 8 (sekiz) Gbps hrzrnda fiber ballantr portu bulunmalrdrr.

Depolama cihazr iizerindeki biitiin baElantr portlarr ba$lantr modiilleri ile dolu olmaLdrr.

12.8. Harici depolama birimi, AIX, HP-UX, Solaris, Linux, Windows iqletim sisternleri, bu iqletim

sistemlerinin kiimeleme (cluster) gdz0mleri ve Vmware ile Hyper-V sanallaqtrma giiziimleriyle

ulumlu olmahdrr.

12.9. Harici depolama birini [zerinde en az 6 adet ve her biri 900 GB kapasiteli, lOK RPM di]nii9

hrzrnda SAS mimaride disklerden oluqan depolama alanr bulunmahdrr.

12,10. Her bir harici depolama sisteminde en az 12 adet ve her biri 6 TB kapasiteli, 7.2K RPM donilq

hrzrnda SAS mimaride disklerden olugan depolama bulunmaltdtr.

12.11. Denetleme birimleri, disk geniqleme birimlerine en az 6 Gbps SAS protokoliinii kullanarak

ba$anmahdrr.

12.12. Harici depolama birimi teklif edilen denetleme birimleri ile en az 204 adet diske kadar

olgektendirilebilir tizellikte olmaLdrr.

12.13. Harici depolama birimi tizerinde disk artrrrmr kontrol (ya da node) arabirimi artlnmr yapmaya

gerek olmadan sadece disk gekmecesi eklenerek yaptlabilmelidir.

12.14. Harici depolama birimi iizerinde yedekli, hot-swappable gtig kaynaklarr ve fanlar bulunacaktrr.

12.15. Harici depolama biriminin ydnetilebilmesi ve ttim bile$enlerinin (disk, fiber port gibi)

performanstnrn anhk ve gegmige diintik olarak izlenebilmesi igin gerekli olan yazrlrmlar teklile

ddhil edilecektir.

12.16. Harici depolama biriminin performansrnm gegmiie ddniik ve anhk incelenebilmesi igin gereken

yan\m I donanrm teklife eklenmelidir. Bahsi gegen tizelli[in sa[lanmasr igin bir lisans

gerekiyorsa kapasiteden ba[rmsrz olarak en ytiksek kapasiteyi saflayacak Sekilde verilmelidir.

12,11. Haici depolama birimine erigecek sunucularm ve bunlartn kullanacafir manttksal disk alanlarrnrn

sayrsr ile ilgili bir lisans krsrtlamasr olmamahdr. Btiyle bir krsrtlama varsa bu lisanslar en list

seviyede veya stntrstz olarak teklif edilmelidir.

12.18. Harici depolama birimine Windows, Linux, Unix ipletim sistemlerinin ve sanalla5trnlmrg

sunucularrn egzamanh erigimi igin ek lisans gerekmemelidir. Bdyle bir lisans ktsttlamast varsa bu

lisanslar en tist seviyede veya stntrstz olarak teklif edilmelidir.

12.19. Teklif edilen veri depolama sistemlerinin garantisi en az 3 yll olmalrdrr. Garanti siiresi boy'unca

7x24 ve 4 saatte miidahale esastna gdre hizmet verilmelidir.

13. YEDEKLEME trNiTESi ( NAS) (lAdet)
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13.1, Teklif edilen tirtin, ala (network) ballanabilen depolama iinitesi (IJetwork Attached Storage

Server = NAS Server) cihazr olacaktrr. Cihaz a! [zerinde yedekleme hizmeti vermek iizere

yedekleme yazrhmr ve donanrm birlikte tasarlanmrq, tiimlegik bir iirtin olmahdr.

13.2. Cihaz tlave bir igletim sistemi lisansr gerektirmeden, tiim iqletim sistemi ve yedekleme yazthmlan

ile birlikte gelmeli ve web ara yiizii vasrtasr ile ydnetilebilmelidir.

13.3. Cihaz iizerinde 4(ddrt) adet 10/100/1000 (onyiizbin) Mbps Ethemet portu olmahdrr.

13.4. Cihazrn iglemci kapasitesi minimum intel i5 olmahdrr.

13.5, Cihaz iizetinde en az2 (i+ PCIe Gen3 x8, 1* PCIe Gen3 x4) geniqleme luvalan bulunmaLdrr.

13.6. Cihaz iizerinde en az 16GB DDR3 Ram bulunmahdrr.

13.7. Clhaz iizerinde en az 4 x USB 3.0 port 4 x USB 2.0 port bulunmahdr.

13.8. Cihazrn iginde en az 12(oniki) adet hot-plug disk 1ruvasr bulunmalrdrr. Diskler cihaz gahgrrken

deIiqtirilebilmelidir.

13.9. Cihaz iizerinde en az'12 adet 6T8 hdd kullanrlarak 72TB briit disk alanr teklif editmelidir. Cihaz

iizerindeki diskler veri depolama sistemleri igin rizel iiretilmig diskler olmahdrr.

13.10. Cihaz rsr kontrolii igin en az 2(iki) adet Fan ile sogutulmahdrr.

13.11. Cihazda JBOD, Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 5+Spare, Raid 6, Raid l0 destefii olmahdrr

14. PACS i$ isTAsyonu DoNArrrndr (10 Adet)

14.1. iq istasyonu iplemcisi en az Intel Xeon E5-1650v4 3.60GHz 15MB 2400 6-Core <izellikte

olmahdrr.

14.2. iS istasyonu Uzerinde l6GB DDR4-2400 (2x8GB) Registered RAM bulunmahdrr.

14.3. i9 istasyonu tizerinde en az256GB SSD disk bulunmahdrr.

14.4. iq istasyonu iizerinde N\4D[A Quatro ND000 4GB ekan kartr bulunmahdrr.

14,5. iq istasyonu iizerinde DVD-RW bulunmahdrr.

14.6. h istasyonu Winl0 Pro iqletim sistemi lisansr olmahdrr.

14,7, Her bir i$ istasyonu ile birlikte en az 22" biiytikliikte Pivot ijzellikli LCD veya LED Monitdr

Bulunmahdrr.

14.8. Her bir ig istasyonu ile birlikte Klarye ve Mouse verilmelidir.

14.9. Herbir ig istasyonu ite birlikte I Adet (Toplam 10 Adet) USB iizerinden ig istasyonuna

ballanabilen, Mouse olarak kullanrlabilen, dahili mikrofonu ve hoparlOrii olan, play, pause, kayrt,

ileri ve geri fonksiyonuna sahip tuplan olan dijital diklasyon cihazr verilmelidir.
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14.10. i9 istasyonu donanrmlarr ile birlikte Dij ital ses kayrtlarmrn raportdrler tarafindan yazrlabilmesi

igin, USB iizerinden baflanabilen dijital diktasyon cihazryla aynr marka 4 (Ddrt) adet Pedal seti ve

kulaklrk seti verilmelidir.

15. 8 Mp MULTi MoDATITE MEDix.Ar,lroNiroR Tf,KNiK OzELLircf,Ri (10 AdeO

15.1. En az 8 MP Renkli TFT LCD Panel(IPS)ve LED Arka aydrnlatma olmahdrr.

15.2, I iq istasyonu igin 2 ayrr sinyali side by side g<iriinttiltiyebilecek 1 adet monitor verilmelidir.Efier

sallanamryorsa 2 a1t sinyali gdriintiileyecek 2 ayrr monitor verilmelidir.

15.3. En az 31" bolrutunda olmahdrr.

15.4. qdzuniirtiik en az 4096+2160 piksel olmahdrr.

15,5. Yatay da ve Dikey de en az 178 derece gdriig agrsrna sahip olmasr,

15.6. En az l0 bit renkli 1,07 milyar renk olmahdrr.

15,7. Parlakhk en a2850 cdlmZ olmahdr.

15.8. Kalibre edilebilir parlakhk en az 500 cd./m2 olmahdrr.

15,9. Kontrast oranrnln en az 1450:1 olmahdrr

15.10. Tepkime siiresinin en fazlaz\ ms (on/off) olmahdrr

15.11. DVI-D (Dual Link) X 2 ve Display Port X 2 giriqleri olmahdrr. Ekanda ,aym anda Mamografi,

MRI ve Ultrason gcirtintiilenebilmesine imkan vermelidir.

15.12. MonitOrlerin on panelinde sabit kalibrasyon sensdrii bulunmahdrr

15.13, MonitOrlerin on panelinde ortam l$lElnl algrlayan (Ambiantlight) sensdr bulunmahdrr.

15.14. Monitorlerde backlight senstirii olmahdr.

15.15. Monitijrler Diagnostik Medikal Amagh (DICOM Part 14 uyumlu) olmahdr.

15,16. FDA ve CE onayh olmahdr.

16, GENEL HUSUSLAR

16.1 Sistemlerin kurulumundan dnce ve sonra yaprlacak her tiirlii analiz, planlama, yazrlrm

rizellegtirme gahqmalan dngdriilerek yiiklenici firma tarafindan plan yaprlacak ve teklif ile

birlikte zaman planr verilecektir.

16,2 Entegrasyon gaLqmalan iqin, Bilgi iglem 'den Sorumlu Baqhekim yardrmctst. Radyoloji

Klinik $efi, PACS ydneticisi ve yiiklenici firma sorumlularrndan bir gahgma grubu

olugturulacaktrr. Yaprlmasr istenen entegrasyondan birinci derecede yiiklenici firma sorumlu
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olacaktrr.

16.3 Proje ydneticisi, Kurum tarafindan sipariq verilmesi ve stizlegme imzalanmasrndan sonra

baglayarak projeye dahil olacak ve proje boyunca saha miihendisi ile birlikte projeyi takip edip

Hastane tarafindan sorumlu kigilerle koordinasyonu sa[layacaktrr. Kurulan sisternin kabulti

sonrasrnda destek hizmetleri yiiklenici firma tarafindan sunulacak ve safilanacaktrr.

16.4 Yi.iklenici firma, teklifedeceli tiim yazrhm ve lisanslann en son siirijmlerini teklif edecektir.

16.5 Sistem diler iiretici firmalann iiretimi olan ve bagka hastanelerde kurulmug olan PACS'lerle

internet tizerinden iletigim kurmaya ve gerekli ayarlamalann yaprlmasr ile bu sistemlerden

gdriintii almaya uygun olacaktrr.

16.6 Teklif edilen PACS yazrhm ve donanrmlarr 36 (Otuzalh) Ay stire ile kurumumuz tarafrndan

kiralanacak ve sdzlegme siiresi sonunda teklif edilen tiim yazrhm ve donanrmlar kurumumuza

hibe edilecektir.

17. KABUL, MUAYENE

17.l Sisternin kabul ve muayeneleri hastane ydnetimince belirlenecek komisyon tarafrndan

yaprlacaktrr. Kontrol ve muayenede gartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim

dzelliklerin uygunlu[u aragtrnlacaktu. Sistem igin gerekli olan cihazlarrn hastane

tarafindan temini ve kabuliinden sonra yiiklenici tarafindan en geg 90 ( doksan) Giin

igerisinde Gdriintii Arpivleme ve iletiqim Sistemi (PACS) kurulmahdrr.

77.2 Sisternle birlikte Tiirkge ve talep otursa ingilizce dillerinde bir set bakrm, e[itirn ve teknik

dokiiman verilmelidir.

17.3 Sistemin kabul ve muayeneleri Hastane idaresi tarafindan belirlenecek komisyon

tarafrndan yaprlacaktrr. Kontrol ve muayenede, gartnamede istenilen ve teklifte belirtilen

tiim <izelliklerin uygunlu[u kontrol edilecektir.

17.4 Kabul ve muayene srrasrnda yliklenici firmadan kurulan tiim sistemin teknik dzellikleri ve

perfonnansrna iligkin testlerin yaprlmasr istenildi[inde, gerekli personel ve diizeneli

yiiklenici firma iicretsiz olarak saflayacaktrr. Kabul ve muayenede olugabilecek kaza ve

hasarlardan yiiklenici fi rma sorumludur.

17.5 Satlnalma komisyonu gerekti giirdiilii takdirde, karardan ijnce teknik de[erlendirme

amacr ile yiiklenici firmalardan Sartname maddelerindeki uygulama yazrltmlanna iliqkin

tiim hususlarr gdrmek iizere uygulamah tatbikat talep etme hakkrna sahiptir. Yiiklenici

firma, ig bitirme belgesinde bulunan referans hastanede bu $artnamenin biittin maddelerini

yazrlrmlannrn destektedigitri gdstermek zorundadtr. Demonstrasyonu yapamayan

fi rmalarrn teklifi gegersiz sayrlacaktrr.

)oc.D;.ltitui:anim
'ranan unrverslesr ],D,

'iadyotol, Anabrtm D,i.r

i';e, l-', i f:'
i- Ra.TrP

]n

Sayfa 27 /29



t1 .6 Kurulan sistemin ttimiiniin muayenesi qartnamede istenen kogul ve dzelliklere gdre

yaprlacak, yiiklenici firma lartnameye uygun kurulum ve yaztltmt gergeklegtirdi[ini

komisyona kanrtlayacaktrr.

17.7 Teklif edilen tiim ekipman kullanrlmamrg olarak, yeni ve ambalajrnda teslim edilecektir.

17.8 Teslim edilen malzemelerin kabulii, Hastane idare'sine sistemin gahqrr durumda teslim

edilmesinitakibenyaprlacakvektsmikabulyaprlmayacakttr.Muayenedegegensiireler

teslim stiresinden (ceza\ ve cezanz siireler dahil) sayrlmayacaktrr'

l7.g Kurulacak sistem, ilk hastanrn sisteme girmesinden itibaren l(bir) hafta siiresince test

edilecek bu test sonucu komisyon tarafindan baqafllt olarak rapor edilirse Hastane idaresi

kabul iglemi YaPrcaktrr.

17.10 Sistemin garanti siiresi kurulum, yazrhm ve donantmm kabul ile muayenesinin bitirildifli,

sistemin tamamrnrn kabuliiniin onaylandlgl tarihte ballayacaktrr'

17.11 Yiiklenici firma vermeyi taahhiit ettiEi cihaztn ya da iiriiniin, S.B.Tedavi Hizmetleri

Genel Miidurltilii'ntin I 1.04.2006 tarih, 2006-43 sayrh Genelgesi'nde belirtilen Trbbi

CihazYdnetmelifi,neuygunoldu[unuvePACSyazrlrmrdahilTrbbiCihaz

Ydnetmelipininhangistntfinagirdi[iniyazrlrolarakbeyarredecek,osrnrfaaitAT

sertifikalannr teklifine ekleyecektir, isimlerini belirttili AT senifikalarrnrn gegerlilik

tarihleri ihale siireci ile uytmlu olacakttr.

17,12 Sistemde tutulan ttim veriler ve lisans bedeli ddenmig olan tiim yaztltmlartn kullanrm

hakkr idare ,ye aittir. Sdzlegme herhangi bir qekilde sona erdi[inde sistem galtqrr

vaziyette ve veriler en son haliyle idare' nin istedigi formatta yiiklenici firma taraftndan

idare,ye teslim edilecektir. Sistemde tutulmasl gereken tiim veriler sdzlegme sijresi sona

erdisinde sisteme kaydedilmig ve sistemden iiretilebilecek tiim rapor ve glkttlar kusursuz

olarak iiretilmig olacaktrr.

17.13 Yazrhm, Sa[hk Bakanl[r'nrn kurmayr hedefledili Ulusal Safhk Bilgi Sistemi A[t'ntn

gerektirdigi/gerektirece[ialtyapryasahipolacaktrr.Yiiklenicifirmakurulacakolan

operasyon merkezine veri aktartmtntn yapllacaElnl gt'z ijnUnde bulunduracaktrr'

lT.14YiikleniciFirmaPACSyaztltmtnt;Sa[lrkBakanlrfir,nrnTELERadyolojiveyadahasonra

iist makamlarca istenebilecek herhangi bir ortak gdriintii aktartm veya web seruis veya

ortakPACSa[rnadahitolabilmesiigingereklitiimyazlllmlarlistendi[itakdirde

karsrlayabilme]ivetiimbuyazrlrmsi,iregleriiicretsizolarakgergeklegtirece[initaahhiit

etmelidir.

18. EGiriM

18.1 Kurulan ttim yazrhm birimleri igin

personele ve u9 kullanrctlarlna tiim

Ytiklenici, Hastane taraflndan belirlenen teknik

sistemi verimli olarak igletebilmek igin efitirn
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vermelidir. E[itim planrna iki taraf birlikte karar vermelidir. Ancak teklif sahibi verece[i

egitim ve e[itmenlerle ilgili ayrlntllart teklifinde belirtecektir'

18.2 Elitim Dili: Egitim Tiirkge verilmelidir'

18.3 Egitim Materyalleri: E[itim tipine g6re diizenlenmesi gereken egitim ortamrnr ve eBitim

programlafl igin gerekli materyalleri (tepegdz, datashow, vs.) Yi.iklenici temin etmelidir.

lg.4 Efiitim Yeri: Belirtilen ve kurum personeline verilecek e[itim programlafl (Yazrhm

Kullanrcr E[itimi, G<iriintii De$erlendirme Yazthmr Kullantcr E[itimi, Goriintii Dagrtlm

Yazthmr Kullanrcr Elitimi) hastane tarafindan belirlenen mekan ya da mekanlarda, teknik

qartlarda belirlenen esaslar gtiz dniine ahnarak yaprlmahdrr'

I8.5 Egitimde Kullanrlacak Yazrh Dokiimanlar: Efitim si.iresinde kullanrlacak olan e[itim

dokiimanlart,efiitimprogramlarrbaglamadan<jncehaztrlanmallveonaylanmakiizere

Hasraneye teslim edilmelidir. Bu doki.imanlar Tiirkge olmaldrr. onaylanan dokiimanlar

en az e[itim alacak personel sayrsr kadar go[altrlmahdrr. Bu iglem igin Ytklenici ek bir

iicret talep etmemelidir.

lg.6 Epitim Srrasrnda Kullanrlacak Sarf Malzemeleri: Elitim siiresince kullanrlacak disket'

siirekli form, A-4 kaprdr gibi sarf malzemeleri ek iicret talep edilmeksizin Yijklenici

tarafrndan kargtlanmaltdtr.

lg.7 Efitirn Planr: Firma tarafindan Hastane idaresine gtinderilecek egitim takvimi taleP

yazrsrnaistinaden,hastanetarafindanverilecekyazrlrcevaptabelirtilentakvimvesaatte

eEitim programl baglayacak olup, betirlenmig egitim takvimi ve kahhmlarrn denetimi

hastane idaresi tarafindan yaprlacaktrr. Ayrtca firma taraftndan hastane idaresine ilgi

e[itimsonundaelitimekatrlankigilerinimzatamlgolduguegitimkatlllmtutanaElbiriist

yazr ile tesliln edilmelidir.

18.8 Epitmenler: Yiiklenici, e[itimin saflanmasrnda yetecek efitmen/saati temin etn.relidir'

Ayrlca, satlct bu i9 igin gdrevlendirecefi personelin e[itim durumunu' saytstnt' bu

konulardaki deneyimlerini bel irtmelidir'

18.9EfitimMaliyeti:Budokiimandaverilengartlargergevesindeverileceke[itiminbedelinin

tiimii teklif bedelleri iginde yer almahdrr'

18.10 E[itim Programlartntn De[erlendirilmesi: Her elitim programlnrn bitiminden sonra

e$itmenlervekatllrmcrlartarafindande[erlendirmeformlarrdoldurulmaltvebuformlar

baz alrnarak hastane tarafindan e[itim onaylanmahdrr'
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